GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL n. 3/2013 - SAD/SEPROTUR/AGRAER
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO EM CARGO DA
CARREIRA GESTÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL
As SECRETÁRIAS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO e de
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DA PRODUÇÃO, DA INDÚSTRIA, DO
COMÉRCIO E DO TURISMO e o DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL, no uso de suas atribuições
legais, tornam pública, para conhecimento dos interessados, a alteração dos dispositivos abaixo
indicados, constantes no Edital n. 1/2013 - SAD/SEPROTUR/AGRAER, de 24 de setembro de
2013, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“I - ..............
....................
1.7 - ...............
Cargo/Habilitação
Pesquisador
(Engenheiro Agrônomo ou
Zootecnista)

Pesquisador
(Engenheiro Agrônomo)

Escolaridade e Requisitos
Graduação em Engenharia Agronômica ou em Zootecnia,
acrescido de Curso de Pós-Graduação, no mínimo, com
nível de Mestrado em ciência animal ou áreas afins com
área de concentração em Bovinocultura de Leite;
Registro no Órgão de Fiscalização;
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na
categoria “B”.
Graduação em Engenharia Agronômica, acrescido de
Curso de Pós-Graduação, no mínimo, com nível de Mestrado em área de concentração de Fruticultura;
Registro no Órgão de Fiscalização;
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na
categoria “B”.

” (NR)
“IX - ..............
....................
9.13.3 - O candidato que não atender os critérios de avaliação estabelecidos no item 8.5 será considerado reprovado e estará automaticamente eliminado do Concurso Público de Provas e Títulos SAD/SEPROTUR/AGRAER/2013, para todos os efeitos.” (NR)
“X - .............
....................
10.6.2 - Quadro de Atribuição de Pontos para Avaliação de Títulos do cargo de
Pesquisador
Item
1

Pontuação
Unitária Máxima
Diploma ou certificado, devidamente registrado, de curso de
3,0
3,0
pós-graduação em nível de doutorado, relacionado às atribuições da área a que concorre.
Títulos

S:\DIR_GERAL\Minuta2013\Concursos\2013_Agraer\Edital003_Agraer2013.doc - 1/4

PARQUE DOS PODERES - BLOCO I - CAMPO GRANDE-MS - CEP 79031-902 - FONE (xx67) 3318-1300 / FAX (xx67) 3318-1312

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

2

3

4

5

6

7

Artigos publicados, como primeiro autor, em revista técnicocientífica nacional ou estrangeira, na área de atuação específica a que concorre.
Artigos publicados, como colaborador, em revista técnicocientífica nacional ou estrangeira, na área de atuação específica a que concorre.
Artigos publicados como primeiro autor, em anais de Congressos, Simpósios, Reuniões realizadas em território nacional ou
no estrangeiro, na área de atuação específica a que concorre.
Artigos publicados como colaborador, em anais de Congressos,
Simpósios, Reuniões realizadas em território nacionais ou no
estrangeiro, na área de atuação específica a que concorre.
Publicações Técnicas (Boletim Técnico, Manual Técnico...)
como primeiro autor, na área de atuação específica a que
concorre.
Publicações Técnicas (Boletim Técnico, Manual Técnico...)
como colaborador, na área de atuação específica a que concorre.
Total

1,5

3,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,25

0,5

0,5

1,0

0,1

0,5

10,0

” (NR)
“ANEXO III ............
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
.................
II - CARGOS COM EXIGIBILIDADE DE ENSINO SUPERIOR
.................
4 - CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Cargo: GESTOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Habilitação: Engenheiro Agrônomo
Assistência técnica e extensão rural: metodologias participativas e técnicas de comunicação. Lei Federal n. 12.188/2010 – Lei de Ater. Capacidade de uso de terras:
fórmula mínima obrigatória; profundidade efetiva do solo; textura do solo; permeabilidade do perfil do solo; classes de declividade; Erosão: tipos e processos de formação. Captação, armazenamento e distribuição de água. Construção de Barragens
e açudes. Crédito rural: normas gerais de crédito; Construções Rurais. Eletrificação rural. Irrigação e drenagem. Legislação ambiental aplicada à área rural: áreas
de preservação permanente, reserva legal e educação ambiental. Máquinas e implementos agrícolas adequados à agricultura familiar: uso coletivo de trator e principais implementos (arado, grade, plantadeira, calcareadeira e pulverizador). Organização: cooperativismo e associativismo. Solos: identificação, características e
propriedades; práticas conservacionistas; cultivo mínimo (plantio direto). Defesa e
combate a incêndios florestais. Implantação, gestão e administração de áreas protegidas. Recuperação de áreas degradadas. Poluição das águas, do Ar, do Solo, e
Subsolo. Manejo e conservação de solos e água. Forragicultura: produção, manejo
e adubação de pastagens; conservação de forragens. Produção animal: bovinocultura, ovinocaprinocultura, equideocultura, avicultura e suinocultura. Produção vegetal: conhecimentos básicos a respeito de integração lavoura-pecuária; utilização
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de sistemas de irrigação; preparo, utilização e conservação do solo; aproveitamento de dejetos líquidos e sólidos como fertilizante. Ética Profissional.
Habilitação: Zootecnista
Assistência técnica e extensão rural: metodologias participativas e técnicas de comunicação. Lei Federal n. 12.188/2010 – Lei de Ater.. Nutrição animal de ruminantes e monogástricos, formulação de rações, concentrados, núcleos, premixes e suplementos. Principais alimentos, suas características nutricionais e utilização na
indústria da nutrição de animais. Produção animal: bovinocultura, ovinocaprinocultura, equideocultura, avicultura e suinocultura. Produção vegetal: conhecimentos básicos a respeito de integração lavoura-pecuária. Construções Rurais. Influência do ambiente na produção animal. Legislação Federal sobre registro genealógico. Plantas forrageiras e pastagens: produção, manejo e adubação, conservação de
forragens. Pecuária Orgânica: conceitos, princípios, alimentação e manejo da produção animal orgânica. Planejamento rural. Economia rural. Proteção dos recursos naturais renováveis (solo, água, flora e fauna). Princípios de higiene e profilaxia dos animais, das instalações e equipamentos. Noções básicas de manejo sanitário e biossegurança. Noções básicas de vacinas e vacinações em animais. Transmissão e prevenção de zoonoses. Importância e uso da biotecnologia, organismos
transgênicos. Práticas de manejo e alternativas alimentares para produção animal
ecologicamente sustentável. Agroindustrialização de produtos de origem animal,
com vistas ao atendimento às Normas de Qualidade dos Produtos e boas práticas de
fabricação. Ética Profissional.
.....................
Cargo: GESTOR SÓCIO-ORGANIZACIONAL RURAL
.........................
Habilitação: Assistente Social
Assistência técnica e extensão rural: metodologias participativas e técnicas de comunicação. Lei Federal n. 12.188/2010 – Lei de Ater. Assistência Social na Política
Social, relação da assistência social com as políticas públicas. Assistência Social e
as Políticas Públicas Sociais específicas relativas à agricultura familiar, aos assentados, aos indígenas e às comunidades negras rurais. Política Social e Serviço Social. Serviço Social, Família e alimentação. Serviço Social e interdisciplinaridade.
Dos benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social. A
questão dos direitos sociais no sistema de seguridade social: previdência, assistência e saúde. O lugar ocupado pelo Serviço Social na implementação das Políticas
Sociais no contexto da descentralização e municipalização: a gestão social e participativa. A política de assistência social como política de proteção social. O assistente social como trabalhador coletivo: o trabalho profissional, demandas e requisições que exigem competência teórica, metodológica, ética, política, técnica e operativa no fazer profissional na defesa dos direitos sociais. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Estatuto da mulher e do Idoso. Ética Profissional.

Cargo: PESQUISADOR
Habilitação: Engenheiro Agrônomo ou Zootecnista
Planejamento e condução de avaliações de experimentos com espécies forrageiras.
Processos de produção de bovinos leiteiros, manejo de animais a pasto, irrigação e
métodos de reprodução. Raças leiteiras e seus cruzamentos. Aspectos relacionados
com instalações para produção, o bem estar animal e a qualidade do leite. Técnicas
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e métodos de avaliação de alimentos e exigências nutricionais de bovinos leiteiros,
tendo como base princípios de nutrição animal, alimentos volumosos e concentrados, pastagens e suplementação alimentar a pasto. Conhecimento da composição e
da qualidade das pastagens e dos alimentos. Plantas forrageiras e pastagens. Lotação fixa e lotação variável de pastejo. Formulação de ração/suplemento alimentar e
cálculo de misturas minerais para ruminantes. Principais alimentos, suas características nutricionais e utilização na indústria da nutrição de animais. Comportamento animal em pastejo. Planejamento alimentar de Bovinos Leiteiros baseado em
pastagens. Suplementação estratégica e estacionalidade de Produção no Cerrado e
suas implicações na nutrição/produção de bovinos leiteiros criados a pasto. Práticas de manejo e alternativas alimentares para produção animal ecologicamente
sustentável. Conservação de plantas forrageiras – aspectos qualitativos: Ensilagem;
pré-secados; fenação. Processos envolvidos na ingestão, digestão e absorção dos
nutrientes dos alimentos pelos ruminantes, integrando conhecimentos bioquímicos e
fisiológicos. Produção integrada agricultura/floresta/pecuária. Manejo sanitário:
princípios e medidas higiênico-sanitária de rebanho com ênfase em controle parasitológicos de bovinos leiteiros. Influência do ambiente na produção animal. Proteção
dos recursos naturais renováveis (solo, água, flora e fauna). Delineamento e análise
estatística de dados. Ética Profissional.
Habilitação: Engenheiro Agrônomo
Conhecimento geral em fruticultura tropical: Situação, importância e principais
problemas da fruticultura tropical no Brasil; Crescimento e desenvolvimento de espécies frutíferas lenhosas. Propagação de espécies frutíferas. Produção de mudas
em viveiros: tipos de viveiros, telados e estufas plásticas. Instalação, manejo e manutenção de pomares. Fatores edafoclimáticos na fruticultura. Sistemas de irrigação. Principais doenças e pragas. Sistemas de produção de frutíferas: banan e abacaxi. Morfologia e fisiologia das espécies. Legislação vigente relacionada à produção e comercialização de mudas, transporte e comercialização de frutas, vigilância
fitossanitária, importação e exportação de frutas. Delineamento e análise estatística
de dados. Colheita e conservação pós-colheita. Ética Profissional.” (NR)

CAMPO GRANDE-MS, 30 DE SETEMBRO DE 2013.

THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS
Secretária de Estado de Administração

TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS
Secretária de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção,
da Indústria, do Comércio e do Turismo

JOSÉ ANTONIO ROLDÃO
Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento
Agrário e Extensão Rural
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